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Заинтересовани страни 



Значение на пасищата 





Стопанисване на 
пасищата 



Основни проблеми при 
стопанисване на пасищата (1) 

• Процедурите при отдаването на общински пасища и ливади. 

• По-леки процедури при отдаване под наем на пасищата.  

• Неправилно разпределение на пасищата. 

• Раздават се на хора без животни, които получават субсидиите. 

• Дават се добрите пасища на конярите за субсидии и не се интересуват 
от това какво става с пасищата и с нас, които имаме животни от 
години тук и това ни е работата.  

• На истинските животновъди общината не дава пасища в близост до 
постоянните обекти, а дава пасища които са залесени и не става за 
пасане и отдалечени от фермата, но не стават и за косене.   

• Тези които ми дадоха са много трудни и не стават пасане. 

• Да се дават пасищата, които стават за косене и пасане на хората, които 
имат реално животни и регистрирани постоянни обекти. 



Основни проблеми при 
стопанисване на пасищата (2) 

• Стопанисват се само заради субсидиите.  

• Слаб контрол 

• Не са близко до фермите 

• Не се поддържат в добро състояние, не се косят и чистят, само искат 
пари.  

• Заградени са с мрежи. 

• Липса на инфраструктура – пътища, огради, водни линии.   



Пасища в Натура 2000 



Какво трябва да се промени  в 
дългосрочен план при стопанисването на 

общинските пасища? 

 
1)Общи отговори 

• Мисля, че трябва 

• Всичко 

2)Период на отдаване на пасищата 

• Дългосрочно отдаване под аренда на животновъди и 
производители при прозрачни процедури.  

• Договорите да се подписват за 10 години.  

• Да се отдават за дълъг период от време и само на 
животновъди. 

• Общината да ни ги дава за по-дълго време, за да ги 
ползваме ние очистени, защото трудно се чистят и е скъпо. 
Тъкмо ги очистим и ги дават на други. 

 



Какво трябва да се промени  в 
дългосрочен план при стопанисването на 

общинските пасища? 

 3)Подход на отдаване 

• Да се отдават само площи, които нямат характеристиките на 
"Гора" 

• Да се отдават по местонахождение 

• Трябва да се дават на хора с овце, кози, крави, биволи и 
накрая на тези с коне. 

• Нормално е, но да се дават пасищата на животновъди. 

• Да се дават само на хора с реални животни. 

• Редно е да се дадат повече имоти на повече хора по 20-30дка. 
Да се раздават на повече земеделски производители, 
фамилни ферми. 

 



Какво трябва да се промени  в 
дългосрочен план при стопанисването на 

общинските пасища? 

 
4)Начини на поддържане 

• Да се поддържат с паша и косене, за да се поддържа 
добро качество на тревата. 

 

5) Инвестиции за подобряване на инфраструктурата 

• Да има възможност да се компенсират за 
инфраструктурни инвестиции. Да се повишава знанието за 
растенията, сукцесията, най-добри практики на пасене. 

 



Какво трябва да се промени  в 
дългосрочен план при стопанисването на 

общинските пасища? 

 6) Управление на процеса и контрол 

• По-качествен контрол.  

• Общината да проверява тези на които е дала пасищата, 
как ги стопанисват, имат  ли животни- какви и колко. Да 
има Комисия, в която да влизат животновъди,  

• Да се направи Комисия от много и различни участници и с 
реални фермери, която да направи реална преценка на 
място на наличните в общината животни- обект по обект, 
човек по човек. 

•  Да се направи система за въвеждане на реалната 
информация в общината и да се управлява тази 
информация правилно и ние да можем да знаем какво 
става, а не да ни лъжат.  



Какво трябва да се промени  в 
дългосрочен план при стопанисването на 

общинските пасища? 

 
6) Управление на процеса и контрол 

• Да се дава предимство на млечните животни, като се 
дават пасища за паша около самия обект.   

• Да се прави всяка година преглед на обектите на място и 
да се сравнява с информацията в системата на 
ветеринарите, да се прави преглед на наетите всяка 
година площи и да се прави преглед на животните по вид 
и брой. 



Визия за пасищата 



Какво трябва да 
съдържа визията? 

• Хората, земята и животните – какво искаме да виждаме в 
бъдеще. 

• Визията да бъде такава, че да се създават условия за 
развитие на животновъдството в района. 

• Ясно регламентирани цели и задачи 

• Дългосрочно отдаване на животновъди – най-малко 25-30 
години. 

• Начина на отдаване - за по-дълъг период от време. 

• Обработването да е за по-дълъг период от време. 

• За земите- как да се ползват, за млякото и т.н. 

• Пасищата да бъдат максимално близо до животинския 
обект и да има гратисен период за почистване. 

• Повече по-малки стопани и намаление на крупните, които 
задушават малките 



Какво трябва да 
съдържа визията? 

• Маркетингови цели (наименование за произход на 
продуктите), околна среда цели, хуманно отношение към 
животните, биоразнообразие, туристическо развитие на 
малки оператори, благосъстояние на населението  

• Да се дават пасищата на животновъдите, които имат 
животни за да се пасе на тях и да се поддържат, а не да се 
косат и да се взимат субсидии.  



Какво трябва да 
съдържа визията? 

• Правила за даване на пасищата на животновъди с 
пасищни животни, но да има правила и да ги проверяват 
как ги ползват и след проверките да ни казват какво са 
видели. Само за нас ли важи тази НАТУРА? 

• Да се направи комисия от много и различни участници, 
които да направи реална преценка на място на наличните 
в общината животни- обект по обект, човек по човек. Да се 
направи система за въвеждане на реалната информация в 
общината и да се управлява тази информация правилно и 
ние да можем да знаем какво става, а не да ни лъжат. В 
тази комисия да има и реални фермери.  



Какво трябва да 
съдържа визията? 

• Да се дава предимство на млечните 
животни, като се дават пасища за паша 
около самия обект.   Да се прави всяка 
година преглед на обектите на място и да 
се сравнява с информацията в системата на 
ветеринарите, да се прави преглед на 
наетите всяка година площи и да се прави 
преглед на животните по вид и брой. 

 



Показатели 



Благодаря за вниманието! 
 www.facebook.com/STEP.BULGARIA 

www.step-bg.bg 
step_ngo@abv.bg  

 


